Mødereferat - Banesportsgruppen
Lene Høeberg, Flemming Høeberg, Kia Witthøft Holm
Jensen, Preben Skou Nielsen, Ole Holst,
Steffen Palmberg (afbud), Thomas Bakke og Mogens Høj
Sted og tid

Den 9. juli 2019 kl. 17.30 - Hillerødvej 66, Lynge

Mødereferat

Ingen bemærkninger

Info fra bestyrelsen

Der er indmeldt ca. samme antal medlemmer som sidste
år ved samme tid. Dog lidt færre aktive medlemmer.
Det er besluttet at renovere 10 transpondere.
Næste møde i bestyrelsen er d. 27/8-19.

DASU/BU/HU

Klassen 0-1300 ccm har endnu ikke valgt
klasserepræsentant.
HU har haft mulighed for at adskille en motor for at
kontrollere ccm. Den undersøgte motor overholder
reglement.
TBJ og MH refererede fra det seneste dialogmøde.
Ændringsforslag til reglementer for 2020 skal være
DASU’s sekretariat i hænde senest d. 15/8-19.

Baneløb

CRAA var et fint løb for de historiske klasser og
Youngtimerklassen. Der blev vist fin og fair kørsel. Der
skete desværre et par uheld med større skader på de
historiske biler.
Youngtimerklassen har kørt løb på Ring Djursland og på
Sturup Raceway.
Den 15. og 16. juni blev der kørt løb på Padborg Park for
de historiske klasser og Youngtimer. Der var for få
tilmeldte historiske biler. Klassen 76/81+90 var dog pænt
repræsenteret. Der var desværre en misforståelse med
præmierne. Dette rettes ved det næste løb.
Den første weekend i august afvikles CHGP. Der deltager
som altid mange HMS-medlemmer. Flemming Hansen
giver udtryk for, at det er blevet dyrt at deltage. Han
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mener også, at det er uheldigt at lille og store 71-klasse
afvikles sammen. Det vil afholde nogle af bilerne i 71 0 til
1300 ccm i at deltage.
Næste løb i Danish Masters er på RD 31/8-1/9. 65-klassen
kører med dog uden for mesterskabet
HMS deltager med officials ved arrangementet Race for
life på FDM Sjællandsringen d. 7. september. Preben er
ansvarlig for HMS’s deltagelse i arrangementet.
Kia sætter tillægsregler og tidsplan for afslutningsløb på
hjemmeside og facebook. Der åbnes for tilmelding.
Der er bestilt træning på Sjællandsringen i 2020 - Det
bliver den 4. april.
Officials

Klubbens officials deltager ved CHGP.
Steen Pausbæk er underviser ved 533 licenskursus på
Nisseringen.
HMS afholder sammen med ASK-H brandkursus for
officials på Gokartbanen i Tune.

Økonomi

Uændret i forhold til det seneste møde.

Eventuelt

Klubbens pokalgruppe skal aflevere forslag til modtagere
af klubbens pokaler til bestyrelsen lige efter
afslutningsløbet. Pokalgruppen består af Kia, Thomas og
Kim.

Ny mødedato

29. august 2019 kl. 17.30 - Hillerødvej 66, Lynge

